
BEZORGMENU
Whats the deal? 

Je bestelling whats appen naar: +31 (0)6 22 82 44 57.  
Vermeld in de bestelling duidelijk je: Naam + adres + gerechten.  

Bestel voor woensdag 21.00 uur, dan wordt je bestelling op  
vrijdag tussen 14.00 – 17.00 uur koud afgeleverd. 

Bij de bestelling wordt 1,95 bezorgkosten gerekend.  
De betaling van de bestelling gaat via Tikkie, deze kun je 
verwachten op de dag van de bezorging.

Drinks
Cobra beer €  3,75 
Indian lager.

Fles wijn  €  10 
Geselecteerd door wijnhandel Thoob. Rood of  wit. 

Dessert
Chai carrot cake  €  4  

Kardemon cheesecake  €  4  

Hoofdgerechten
Saag | Vulling: Lam of  Paneer €  12,95 / €  9,95 
Medium spicy curry met spinazie,  
chana linzen en fenegriek.

Mughlai | Vulling: Kip of  Vegan* €  10,95 / €  9,95 
Romig gekruide, licht pittige curry met kokos & amandelen.

Chana Ghost | Vulling: Vegan* of  Paneer €  9,95 
Medium spicy curry met kikkerertwen,  
homemade currypasta & chillies.

Mushroom Balti | Vulling: Kip of  Garnalen €  10,95 / €  13,95 
Medium spicy curry met champignons, limoenblad  
en huisgemaakte currypasta. 

Special: Pulled jackfruit curry €  12,95 
Medium spicy curry met pulled jackfruit, tomaat, curryblad, 
mosterzaad en kokos.

* Vegan: Bloemkool + zoete aardappel 
Alle curry’s komen met basmati rijst en frisse salade.

Sides
Pappadum €  1,75 
Knapperige linzenchips. 

Kabli chana €  5   
Kikkererwtencurry met tomaat, tamarinde & chaat masala.

Dal tarka € 5 
Langzaam gekookte linzen met kurkuma & Bengal 5 spices.

Bombay Potatoes €  5 
Pittig gekruide aardappels met komijn & chillies.

Cucumber raita €  2,50 
Gekruide yoghurt met komkommer.

Voorgerechten
Vegan samosa €  4,50   
Pasteitjes gevuld met gekruide aardappel & erwten.  
Geserveerd met groene chutney. (2 stuks)

Lam samosa €  6,50   
Pasteitjes gevuld met langzaam gegaard lamsvlees.  
Geserveerd met groene chutney. (3 stuks)

Hotwings  €  6 
Pittige kippenvleugeltjes gemarineerd in huisgemaakte  
tandoori masala, met rode uien en verse koriander. (5 stuks) 




